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Szanowni Państwo, 

 

bardzo dziękuję za wyjaśnienie wcześniejszej korespondencji w sprawie wniosku 

o przekazanie danych ze spisu wyborców oraz jej uzupełnienie o kwalifikowany podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji Poczty Polskiej S.A. i kopię Decyzji Prezesa Rady Ministrów  

Nr BPRM.4820.2.3.2020. 

  W poprzedniej i obecnej korespondencji powołano się na art. 99 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2. Istotnym jednak w tym przepisie prawa powszechnie obowiązującego 

jest to, że   Poczta Polska S.A. faktycznie ma prawo do otrzymania na swój wniosek danych  

z rejestrów PESEL lub innych rejestrów (np. spis wyborców), jeżeli dane te są potrzebne do 

realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. 

W obecnym stanie prawnym, w zakresie dotyczącym wyborów,  obowiązuje nas wszystkich 

Kodeks wyborczy z ostatnio wprowadzanymi zmianami, a tzw. wybory korespondencyjne, do 

których jak rozumiem Państwo się przygotowujecie, są procedowane i nie stanowią prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 Decyzja  Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 roku została wydana na 

podstawie bardzo ogólnego zapisu art. 11 ust 2 w związku z art. 11 ust.  2a i 3 ustawy z dnia  

2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)  oraz nie znajduję w jej treści choćby 

enigmatycznego fragmentu dotyczącego spisu wyborców. Z polecenia Premiera, wydanego 



jeszcze przed uchwaleniem ww. art. 99, Poczta Polska S.A. jest zobligowana do podjęcia  

i realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia 

wyborów w trybie korespondencyjnym (obecnie procedowanym) poprzez przygotowanie 

struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie koniecznych 

zasobów materialnych i kadrowych. W żaden z tych obszarów nie wpisuje się zbiór danych 

osobowych obejmujących wszystkich wyborców Gminy Łomianki. W myśl decyzji Prezesa 

Rady Ministrów, w moim przekonaniu, możecie Państwo przygotować się organizacyjnie  

i materiałowo, czyli np. zakupić torby mieszczące pakiety wyborcze, oznaczyć miejsca 

skrzynek pocztowych wyborczych i dojścia do nich, zbilansować i ewentualnie uzupełnić 

niezbędne kadry listonoszy. 

 Moje stanowisko znajduje potwierdzenie w opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii 

sejmu z dnia 25 kwietnia 2020 roku, iż w obowiązującym porządku prawnym nie istnieje 

możliwość udostępnienia operatorowi wyznaczonemu danych ze spisu wyborców.  

 W korespondencji od Państwa wielokrotnie podkreślono rolę Poczty Polskiej S.A.  

w wyborach korespondencyjnych, których projekt jest procedowany. Nie określono zatem, na 

jakich zasadach i w jakim zakresie będziecie Państwo, o ile będziecie, otrzymywali od 

samorządów dane z rejestru lub spisu wyborców. Jednocześnie przypominam, że od 18 

kwietnia br. decyzja Premiera, na którą się Państwo powołujecie, nie może być stosowana 

również w odniesieniu do osób uprawnionych do głosowania w trybie korespondencyjnym w 

myśl Kodeksu wyborczego, bowiem ustawodawca zawiesił  na czas stanu epidemii 

wykonywanie art. 53 a Kodeksu wyborczego. 

Podkreślam dodatkowo, że dane zawarte w spisie wyborców podlegają ochronie 

prawnej i mogą być przetwarzane wyłącznie w takim samym celu, w jakim były utworzone – 

„Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały 

zarządzone” (art. 26 § 4 Kodeksu wyborczego).  

Jednocześnie informuję, iż do Urzędu Miejskiego w Łomiankach wpływają liczne  

e-maile od mieszkańców o braku ich zgody na udostępnienie danych osobowych Poczcie 

Polskiej w obowiązującym stanie prawnym. W świetle powyższego istnieje uzasadniona 

obawa, iż w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa liczba roszczeń mieszkańców 

składanych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - może 

narazić Burmistrza jako Administratora Danych Osobowych na kary finansowe.  



W związku z przedstawionymi argumentami w obowiązującym stanie prawnym 

odmawiam udostępnienia zbioru danych osobowych pn. Spis wyborców z uwagi na ich 

ochronę prawną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 

1. Premier RP 
2. Wojewoda Mazowiecki 
3. Państwowa Komisja Wyborcza 
4. Urząd Ochrony Danych Osobowych 
5. Rzecznik Praw Obywatelskich 
6. Związek Miast Polskich 
7. Związek Gmin Wiejskich 
8. Unia Miasteczek Polskich 
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